
CiN AS 

Farsça'da, "Ey belayı seçen ve elinin sır

tını ısıran" ( •.J.t} ..:......J ~ .J •.ı.;,:} ~..sı) 
sözündeki "güzide" ve "gezfde" bunun için 
örnek olarak verilir. Ayrıca "gil" ( JS kil). 
"gül" ( JS çiçek), "derd" ( J.JJ ). "dürd" ( J.JJ) 

misallerinde olduğu gibi yazılışları aynı. 
okunuşları farklı kelimeler de cinas-ı na
kısa örnek gösterilir. 

Cinası meydana getiren kelimeler ara
sındaki farklılık hareke ve sükun dolayı 

sıyla olursa buna "cinas-ı muharref" de
nir. Sünbülzade Vehbf'nin. "Büse-i nukl-i 
!ebi bezme edip nakl-i neval" mısraında
ki "nukl" ve "nakl" kelimelerinde hare
ke farkı; "AIIahım! Beni güzel yarattığın 
gibi ahlakımı da güzelleştir" ( ..:.:......t.S r-#1 
ı}l> ~ ı}l> ) hadisinde "halk" ( Jl> ) 
ile "huluk" ( Jl> ) arasında ise hareke 
ve sükün farkı vardır. 

Cinaslı kelimelerde harflerin sıralanı
şında bir fark olursa "cinas-ı kalb" mey
dana gelir. Sürürf-yi Kadfm'in, "Mur gi
bi emrine kılmış itaat halk-ı Rüm" ınıs
ramdaki "mQr" (karınca) ile "Rüm" (Ana
dolu) kelimeleri arasında bu tür bir cinas 
vardır. "Kılıcında dostlar için fetih, okun
da düşmanlar için ölüm vardır" ( ~ cl.l..> 
ü:> ,l..~.t-Yıl ~ ~.JJ 1 ~ y~.W ) beytin
de de "feth" ( ~ ) ile "hatf" ( ü:> ) ara
sında cinas-ı kalb mevcuttur. 

Cinası meydana getiren kelimeler ara
sındaki farklılık harflerin noktalarından 
kaynaklanıyorsa bu nevi cinasa "cinas-ı 

hattf" denir. Buna "cinas-ı musahhaf" 
veya "cinas-ı tashff" adı da verilir. "Şeb - i 

tarfk" ( 4):i..,...: karanlık gece) ve "rah-ı 
barfk" ( 4.J4 •G ince yol) tamlamaların
daki "tarfk" ile "barfk" kelimeleri buna 
örnektir. Nef'f'nin, "Bize Tahir Efendi 
kelb demiş 1 İltifatı bu sözde zahirdir 1 
Maliki mezhebim benim zira 1 İ'tikadım
ca kelb Tahirdir" dörtlüğünde "zahir" 
(~U;. ) ile "Tahir" (~lk ) kelimelerinin 
arasında sadece nokta farkı vardır. Ay
nı şekilde, "Üstünlüğün seni ·şımarttı" 
( l!l~ l!l._,.i.) sözündeki "garr~ ve "izz" ke
limeleri arasındaki fark da ilk ve son 
harflerinin noktalı ve noktasız olmasın
dan ibarettir. 

Cinasın başka türleri olduğu gibi ci
nas grubuna giren iştikak, müzdevic, red
dü'l - acüz ale's-sadr, fham, müşakele, 

akis, şibhü'l-iştikak vb. birtakım söz sa
natları da vardır. 

Bunlardan başka belagat kitapların
da "cinas-ı lafzi" ve "cinas-ı ma'nevf" 
ayırımı yapılır. Bu ayırım Recaizade Mah
mud Ekrem'den itibaren Türkçe belagat 
kitaplarına girmiştir (bk. Ta'lfm·i Edebiy· 
ya~ s. 340). Bu anlayışa göre yukarıda 
verilen örnekler cinas-ı lafzf grubuna gir-
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mektedir. Cinas - ı ma'nevi ise "cinas - ı iz
mar" ve "cinas-ı işaret" olmak üzere iki 
kısımda incelenmektedir. Ancak Türkçe 
edebiyat kitaplarında cinas - ı ma'nevf is
tihdam, tevriye ve mugalata-i ma'neviy
ye ile karıştırılmakta ve Recaizade'den 
beri tartışma konusu olmaktadır. 

Cinas bilhassa mizahi konularda oku
yucunun hoşuna giden bir sanat olup 
divan ve halk edebiyatlarında geniş ilgi 
görmüştür. Çok orüinal örnekleri bulun
duğu gibi sırf sanat kaygısıyla yapılmış 
cinaslar da vardır. Ayrıca eski şairterin 

Arapça ve Farsça kelimeleri çokça kullan
ması cinasın sınırlarını genişletmiştir. 
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Iii Huu)si Kıuç- KA.zrM YrıTİŞ 

CiNAYET 
( "-!.l:::JI ) 

Genel olarak mala ve bedene yönelik 
hukuka aykırı fiiller, özellikle de 

adam öldürme anlammda 
kullanılan fıkıh terimi. _j 

Sözlükte "günah işlemek; işlenen gü
nah ve suç" anlamlarına gelen cinayet, 
·fikıh terimi olarak mala ve cana yönelik 
hukuka aykırı fiilieri ifade eder. Bu an-

larnda hayvanların mala ve cana verdik
leri zararlar fıkıh kitaplarında "cinaya
tü'l-hayevanat", umuma ait yollara bı

rakılan eşya ve benzeri şeylerden mey
dana gelen zararlar da "cinayatü'l -cema
dat" başlığı altında ele alınmaktadır. Ay
rıca insanların doğrudan veya dalaylı 

hareketleriyle mala yönelik haksız fiilie
rine cinayet denilmekteyse de bunlar 
daha çok türüne göre gasp* veya itlaf* 
terimleriyle ifade edilmektedir. En dar 
anlamıyla cinayet, adam öldürme ve mü
essir fiil karşılığında kullanılır. Böyle bir 
fiilde bulunan kimseye elini, bu fiile ma
ruz kalana da mecniyyün aleyh denir. 
Şafii ve Hanbeli hukukçuları insana yö
nelik katil ve müessir fiiller için cirah • 
terimini kullanmaktadırlar. Fıkıhta ayrı

ca kişinin ihramda iken dikişli elbise giy
rnek, koku sürünmek. kıl koparmak gi
bi yasak fiilieri işlemesine de cinayet de
nir. Cinayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 
geçmemekteyse de hadislerde terim an
lamında kullanılmıştır (mesela bk. Müs

ned, lll, 89; Ebü Davüd, "Diyat", 25; N e
sai, "TaJ.rrim", 29) 

İslam hukukçuları şahsa yönelik cina
yeti adam öldürme (cinayet ale'n-nefs), 
müessir fiiller (cinayet ala ma düne'n-nefs) 
ve anne karnındaki çocuğa yönelik ve 
onun ölümüyle sonuçlanan cinayetler ol
mak üzere üçe ayırırlar. Adam öldürme 
de kendi içinde Hanefller'e göre amd, 
şibh-i amd, hata, hata mecrasında cari 
ve tesebbüb olmak üzere beşe, onların 
dışındaki hukukçulara göre ise amd, 
şibh-i amd ve hata olmak üzere üçe ay
rılmaktadır. Kasden adam öldürme esas 
itibariyle kısas, kasıt olmadan adam öl
dürme de diyetle cezalandırılır. Kasıt ol
madan adam öldürmede diyetin uygu
lanmadığı durumlarda veya diyete ilave 
olarak ta'zir cezasının uygulanması da 
söz konusu olmaktadır (bk. KATİL). 

İslam hukukçuları müessir fiilieri "ki
şinin uzuvlarına yönelik yasak fiiller" di
ye tarif etmektedirler. Müessir fiiller amd 
veya hata ile vuku bulan fiiller olmak 
üzere ikiye ayrılır. Bu tal<sim Hanefiler 
ve bir kısım Hanbelfler'e göredir. Arnden 
olan müessir fiilin cezası uzuvda kısas
tır. Kısas cezasının uygulanabilmesi için 
fiilin kasden yapılmış olması, hukuka ay
kırı bulunması, müessir fiile maruz ka
lan ile fail arasında din, cinsiyet ve sayı 
bakımından denkliğin bulunması. kısas 

yapılacak uzuv ile müessir fiile konu olan 
uzuv arasında eşitliğin mevcut olması ve 
kısas uygulamasının kasdı aşan bir so
nuç doğurma ihtimalinin bulunmaması 



gerekmektedir. Müessir fiilierde kısas 

için iki taraf arasında cinsiyet birliğinin 
bulunması gerektiği görüşü Hanefiler'e 
aittir. MalikT. Şafii ve Hanbeli fakihleri 
adam öldürmede olduğu gibi müessir 
fiilierde de kısas için cinsiyet birliğini 

aramazlar. Din birliğini ise Hanefiler'in 
dışındaki hukukçular şart koşmaktadır. 
Şafiiler'e göre zimmfler hakkında, müs
lümanlara yönelik müessir fiilieri için kı 

sas uygulanabilirse de aksi mümkün de
ğildir. Maliki mezhebinde din farkı her 
iki taraf için de kısasa engeldir. Hanefi
ler ise bu konuda din birliğine gerek gör
memiş ve zimmi ile müslüman arasın
da kısasın uygulanabileceğini kabul et
mişlerdir. Sayı konusunda eşitliği şart 

koşan Hanefiler'e göre müessir fiilierde 
iştira k durumunda kısas uygulanmaz. 
Mali ki, Şafii ve bir görüşlerine göre Han
beli mezhebinde müessir fiilierde kısas 
için sayıda eşitlik şart değildir, bir kişi 
karşılığ ında birkaç kişiye kısas uygula
nabilir. Bu şartlardan birisi gerçekleş
mezse ceza olarak kısas değil diyet uy
gulanır. 

Hata ile olan müessir fiilierin cezası di
yettir. Diyet bazı durumlarda diyet öde
necek organa göre sabit (erş), bazı du
rumlarda da meydana gelen zarara gö
re hakim tarafından miktarı takdir edi
lebilen (hükümet-i adi) yani değişken ola
bilmektedir. Diyet fail tarafından öde
nebileceği gibi failin belirli yakınları (akı
le*) tarafından da ödenebilir. 

Cinayetin üçüncü türü, hamile kadı

nın bir müessir fiil sonucu karnındaki 
çocuğunu düşürmesi halinde söz konu
sudur. Bu durumda fail "gurre" denilen 
bir tazminat ödemek zorunda kalır ki 
bu tazminat ceninin mirasçılarına intikal 
eder. Cenin burada hukuken sağ doğ
muş, kişilik ve ehliyet kazanmış kabul 
edilmekte. kendisine yapılan haksız fiilin 
tazminatı mirasçılarına intikal etmekte
dir (bk. GURRE). 
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CİNCİ 

(bk. CİN). 

CİNCİ HANI 

Safranbolu'da 
XVII. yüzyıla ait han. 

_j 

ı 

_j 

Safranbolu çarşısının ortasında yer alan 
hanın kitabesiz olmasından dolayı tari
hi ve yaptıranı bilinmemektedir. Ancak 
halk arasındaki yaygın kanaat. yapının 
Sultan İbrahim döneminin ( 1640-1648) 

ünlü Anadolu Kazaskeri Cinci Hoca (ö. 

1648) tarafından yaptırılmış olduğu yo
lundadır. Bu kanaat ilim adamlarınca da 
benimsenmekte ve hanın Cinci Hoca'nın 
idamından kısa bir süre önce muhteme
len aynı yıl inşa edilmiş olduğu kabul 
edilmektedir. 

Nisbeten sağlam durumda günümü
ze ulaşan yapının, geçirdiği değişiklerle 
orijinal karakterini kısmen yitirmiş ol
masına rağmen Osmanlı şehir hanlarının 

klasik plan şemasına göre inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun başından itibaren görülmeye baş

layan şehir hanları, dönemin diğer ker
vansaray örneklerine göre iki katlı revak 
sistemleriyle daha gelişmiş bir plan or
taya koyarlar. Bu hanlarda zemin kat 
tamirhane, ahır. depo gibi servis kısım
Ianna ayrılırken üst kat tamamıyla yol
cuların barınmasına tahsis edilmiştir . 

Taşıyıcı kemer sistemlerinin iki katta da 
aynen tekrarlandığı hanların ortasında 

daima geleneksel bir kare veya dikdört
gen avlu bulunur. Cinci Hanı, özellikleri
ne göre üç esas grupta toplanan şehir 
hanlarının tek aviulu ve ahır kısmı avlu
ya bitişik ayrı bir bölüm halinde düzen
lenen birinci grubuna girmektedir. 

Cinci Ha nr ' nın avlusundan bir görünüs 

Safranbolu 1 zonguldak 

CİNCi HANI 

Yapı. 23,50 X 11 ,SO m. boyutlarında
ki dikdörtgen bir avlunun etrafını çevi
ren iki kat revak düzenine göre kurul
muştur. Payeler üzerine oturan sivri ke
merli alt kat revakları girişin iki yanında 
ve karşısındaki cephede helaların önü
ne gelen kısımda beşik tonozla, diğer kı
sımlarda ise tamamen çapraz tonazla 
örtülmüştür. Revakların arkasında oda
lar bulunmakta ve köşelerdekiler hariç 
bu odalar bir pencere ve kapı ile revak
lara açılmaktadır. Tamamı beşik tonaz
la örtülü olan odaların içlerinde birer 
ocak ve niş vardır. Dikdörtgen avlunun 
ortasında, orüinalinin sekiz köşeli oldu
ğu anlaşılan sonradan yapılma on bir 
köşeli bir havuz yer almaktadır. Girişin 
karşısındaki beşik tonazla örtülü reva
kın arkasında ve 7 m. uzunl uğundaki 

holün sonunda bulunan kısım beşik to
nozla örtülü heliliara ayrılmıştır. Girişin 
sağında kalan revakın arkasında ahır ve 
depolar bulunmaktadır. Bu bölüm sivri 
kemeriere oturan on dört çapraz tönoz
la örtülmüş ve dış taraftan 4 metrelik 
dört payanda ile takviye edilmiştir. 

Yapının girişi üç kademe halinde dü
zenlenmiş olup yuvarlal\ kemerli ve de
mir kapılı bir açıklıktan beşik tonozlu 
kısma, buradan da avluya açılan çapraz 
tonozlu bir revaka geçilmektedir. Kapı
nın dışında iki yanlarda birer dikdört
gen niş, yuvarlak kemerin üzerinde de 
hana gelenleri kontrol etmeye yarayan 
küçük bir gözetierne deliği vardır. 

İkinci kata, girişin avlu tarafındaki çap
raz tonozlu kısmının iki yanında yer alan 
on beşer basarnakil merdivenlerle çıkıl
maktadır. Üst kat. giriş kısmının dışın
da tamamen alt kat planını sürdürmek
tedir. Alt kattaki her sivri kemerli çap
raz tonazun üzerine yukarıda sivri ke
mere oturan bir kubbe gelmiştir. Bu 
kubbeli revakların arkasında kalan kı

sımlar alt katta olduğu gibi üzeri beşik 
tonazla örtülü odalara ayrılmıştır. Oda
lar yine birer pencere ve kapı ile revaka 
açılır : ancak alt kattakilerden farklı ola
rak bunların sokağa bakan cephelerin
de de pencere bulunur. Aviuyu çeviren 
dört cepheden üçünde oda düzenleme
si aynı şekilde olup yalnız giriş kısmının 
üzerine gelen cephede farklılıklar var
dır. İki kat olarak düzenlenen bu kısmın 
alt katında iki adet beşik tonozlu oda, 
bunun üstüne gelen kısımda ise muh
temelen hancıya ait bir oda yer almak
tadır. Alt katta depoların bulunduğu kı
sım üst katta odalara tahsis edilmiştir . 
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